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Témák 

 Változások a felvételiben 

Német nyelvi verseny 

 Adatok kérése 



Felvételi 1. 

 Kevés információ-bizonytalanság 

 Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak 
egyet ír a diák. (tanév rendje) 

 Lovassy a jelenlegi struktúrát hirdeti meg. 

 Nemzetiségi tagozat keret 30 fő.  

 Felvételi lényege nem változik.  
 Hozott 60 pont 

 Matematika 50 pont 

 Német írásbeli 50 pont 

 Német szóbeli 40 pont 

 



Német írásbeli  

 A tavalyi feladatok megmaradnak, de 

kevesebb lesz a német. 

Helyette bizonyos nyelvi kompetenciákra 

kérdezünk még rá magyarul. 

Új szöveg nem lesz,  a szövegértéshez 

kapcsolódóan lesznek újabb feladatok 



Német írásbeli-Alapelvek 

 1. A németes felvételinek is 50 pontnak 

kell lennie, mint a mateknak. 

 2. A dolgozat írására 45 perc áll 

rendelkezésre. 

 3. Nem lehet a feladatok között több 

szöveg, mint eddig. 

 4. A nem németes rész kb. 10-12%-ot tesz 

ki.  

 



A feladatok 
Feladat típusa Régi pontszám Új pontszám 

Kérdezz az aláhúzott szavakra! 4 4 

Fejezd be a válaszokat! A főnevek helyett használj 

névmásokat! 

4 4 

Készíts egy legalább 80 szóból álló fogalmazást a 

megadott jegyzetek alapján! 

13 13 

Egészítsd ki a párbeszédet! Ügyelj rá, hogy csak 11 jó 

megoldás van a 16-ból! (kevesebb kiegészítés lenne) 

11 8!!! 

Melyik szó illik a szövegbe a kipontozott helyre? Írd be a 

táblázat üres oszlopába a megfelelő szó betűjelét!  

8 8 

Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a kérdésekre 

magyarul! (Kevesebb kérdés lenne 

10 7!!! 

A magyarból vett feladatok 

1. rokon értelmű szó 

2. ellentét 

3. Három megoldásból egy jó 

4-5-6. grammatikai szerkezet a szövegből 

 

1 

1 

1 

3 

összes 50 50 



Új elemek 

 Auf sieben Gipfel musst du gehen 
   
 Mit zehn Jahren bestieg er den Kilimandscharo, mit 13 den 

Mount Everest, jetzt ist er 15 und hat die sieben höchsten 
Gipfel auf sieben Kontinenten bestiegen. Jordan Romero aus 
Kalifornien ist der neue Rekordhalter als jüngster Bergsteiger 
der Welt. 

 Mit Rekorden kennt sich Jordan Romero aus. Mit 13 war er 
der jüngste Bergsteiger, der den Mount Everst bestiegen hat, 
knapp 8850 Meter hoch. Danach fehlte ihm nur noch der 
Mount Vinson in der Antarktis für den nächsten Rekord: Mit 
seinem Vater war er bereits auf sechs der "Seven Summits", 
der "Sieben Gipfel", gestiegen, die höchsten Berge der sieben 
Kontinente Asien, Afrika, Nord- und Südamerika, Europa, 
Ozeanien und Antarktis. 

 Am Samstag ist Romero nun auch das gelungen. Seine Mutter 
bestätigte, dass ihr Sohn sie vom Gipfel des Mount Vinson 
angerufen habe, dem letzten Berg auf der Liste. Auch auf 
seiner Facebook-Seite verkündete Romero, er habe den Gipfel 
erfolgreich erreicht, er und sein Team würden aber erst nach 
dem Abstieg feiern. 

 Der Amerikaner übertraf damit den bisherigen Rekordhalter, 
den Briten George Atkinson: Der war beim Rekord nämlich 
schon 16 Jahre alt. 

 Es gab aber auch Kritik. Einige Wissenschaftler und Profi-
Bergsteiger fürchteten, Romeros Herz und Lunge seien noch 
nicht ausreichend entwickelt und könnten Schaden nehmen. 
Viele meinen, die Eltern würden ihren Sohn gefährden, und sie 
wollten selbst berühmt werden. 

 Verletzt hat sich Romero bislang allerdings nicht, nur einmal 
am Mount Everest wurde er ein Stück von einer Eislawine 
mitgerissen. "Ich fand das alles nicht so schlimm", sagte 
Jordan. Schwer fiel ihm nach eigenen Angaben nur, so lange 
von zu Hause weg zu sein.  
 

 

  Az alábbi kérdésekre  a kiszínezett szövegrészben 
keress választ! 

 1. Mi a jelentése a szövegben a „Kritik” szónak?  Irj 
egy ellentétes jelentésű szót magyarul? ……….……… 

   

 2. Mi a jelentése a szövegben a „meinen” szónak? 
„Viele meinen, die Eltern würden ihren Sohn 
gefährden.“ Írj két rokon értelmű kifejezést 
magyarul! ……………. …………….. 

   

   

 3. Mi a magyar megfelelője az alábbi német 
kifejezésnek „übertraf den Rekordhalter“.  

 Elérte a csúcstartót 

 Ő lett az új csúcstartó. 

 A csúcstartó örült a sikernek. 

   

 4. Írj a szövegből németül: 

 egy időhatározót 

   ……………………….………….…. 

 egy helyhatározót 
…………………………………….…. 

 egy jelzős szerkezetet 
…………………………………………… 

 



Nyelvi verseny 

 Cél: diákokat nyerni. 

Három forduló: 

 1-2. forduló: írásbeli feladatok-  
 elektronikusan eljuttatjuk az iskolába,  

 elérhető a honlapról-  

 kézzel kitöltve várjuk vissza 
• november 10-ig  

• december 15-ig 

 3. szóbeli forduló: a legjobb 15 írásban vizsgázó 
venne részt: 2013. január utolsó hete 

 A verseny a felvételihez hasonló feladatokat 
tartalmaz mind írásban, mind szóban.  

 



Feladatok 

• Együttműködés, tervezés szükséges. 

• A szülők meggyőzése 

• Pontos helyzet- Hányan tanulnak németül 

évfolyamonként az iskolákban.  

• Az adatok birtokában tudunk tervezni. 

• Kár lenne, ha visszafejlődnénk!! 

 



2012. Júniusi eredmények 

 37 felsőfokú német 

 35 angol-4 felsőfok 

 Továbbtanulás sokszínű 

 Külföldi egyetemek 

 Egyéb információk a Lovassy László 

Gimnázium honlapján az oktatás, 

statisztikák sorban 



 

 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 




